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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:  

"Zastavenie výstavby objektu Domino v bratislavskej Petržalke, o ktorom rozhodol stavebný úrad 
mestskej časti koncom januára, je podľa investorov nad rámec zákona. Mestská časť Petržalka tvrdí, 
že je pripravená rokovať. Stavebný úrad musí postupovať podľa zákona."  

Jana MASÁROVÁ, redaktorka:  

"Rozhodnutie o zastavení stavby Domina prišlo na základe výsledkov skúmania štátnej inšpekcie 
aj okresného úradu. Zhodli sa v tom, že investor stavia v rozpore s podmienkou stavebného 
povolenia. Dom totiž stojí o dva metre bližšie k susednému ako mal. Napriek rozhodnutiu úradov sa aj 
dnes pracovalo."  

Miroslav SKOVAJSA, konateľ investorskej firmy Aquaterm:  

"Máme spravenú právnu analýzu, že rozhodnutie o zastavení stavby bolo protiprávne alebo nad 
rámec zákona, aby som nepoužíval veľmi silné slová. Vieme to preukázať, že stavba bola osadená, 
ako sme správne v zmysle stavebného povolenia začali stavať."  

Miroslav ŠTEFÁNIK, prednosta miestneho úradu Petržalka:  

"My po posúdení právneho stavu alebo posúdení stavby ako takej sme dospeli k tomu, že 
rozhodneme o zastavení stavby."  

J. MASÁROVÁ:  

"Investor tvrdí, že chybu spravil úradník, ktorý robil podklady k územnému rozhodnutiu a pripojil k 
nemu nesprávny výkres."  

M. SKOVAJSA:  

"Je to chyba aj inžinieringu, že si to neskontroloval a teraz keďže územné rozhodnutie je staršie 
ako tri roky, zo zákona je nepreskúmateľné, tak sa s tým nedá ani opravou zjavnej chyby nič spraviť."  

J. MASÁROVÁ:  

"Starosta Petržalky na dnešnom mestskom zastupiteľstve povedal, že stavba je v súlade s 
územným plánom a nevylučuje ani to, že je v súlade so zákonom. To sa však ešte musí preskúmať."  

M. ŠTEFÁNIK:  

"Konanie o odstránení alebo dodatočnom povolení stavby beží, dokladajú sa doklady k 
vyjadreniam, ľudia budú prizvaní ako účastníci konania, ktorí sa budú k tomu celému vyjadrovať."  

J. MASÁROVÁ:  

"Investori rátajú škody, no na súd sa zatiaľ obrátiť neplánujú. Tvrdia, že sú pripravení robiť 
kompromisy. S investorom chce rokovať aj mestská časť Petržalka. Prízvukuje však, že stavebný 
úrad musí postupovať v súlade so zákonom. Jana MASÁROVÁ, RTVS."  

 


